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La Seu y ·Tremp decidirán 
sobre los. Juegos cuando 
tengan "más información" 

Sus ediles advierten que la inversión en el Pirineu no tiene que ir "ligada" 
al certamen mientras que los alcaldes del Aran arropan la candidatura 

FOTO: Tony Alcántara 1 Un millar de alumnos del CoHegi Maristes Montserrat celebran el Dia de la Pau i la No Violimcia LOCAL 1 PÁG.lO 

Juvilla frena 
su actividad 
política en el 
Parlament por 
temas de salud 
La CUP exp lica en un comuni
cado que el secretario tercero 
de la Mesa se encuentra "en 
una situación de salud compli
cada" y Juvilla deja claro que 
este hecho no afectará a la de
fensa de su escaño en la cáma
ra catalana. LOCAL 1 PÁG.lO 

Baja en 1.006 
personas la cifra 
de confinados 
en las escuelas 

La fibra óptica 
llega a Castelló 
con 300 megas 
de velocidad 

COMARQUES 1 PÁG.17 

El dato 
25.565 

La administración local y 
autonómica concentra la 
mayoría de trabajadores 
públicos en Lleida. 1 PAG.l 4 

Los alumnos de 
la escuela Ignasi 
Peraire diseñan 
un videojuego 
en sus clases 

C L 1 N 1 CACHE LA 1M PLANTO LO G lA 

La ingeniera de la UdL, Montse 
Vilarrubí, protagoniza el video
juego que concurre a la convoca
toria CientífiKs en Joc que orga
niza el Departament de Recerca 
i Un1versitats de la Generalitat. El 
centro escolar de Mollerussa es 
el úmco participante de Lleida en 
el certamen. LOCI 1 P;..G.16 

FOTO: J.A.P. 1 Está dedicado' a la ingeniera de la UdL Montse Vilarrubí 

DENTS 
FIXES EN 

-

-1 :OlA 

!1 a Visita i Estudi GRATIS 1 

LLEIDA BAL.AGUER MOWRUSSA 
973 28 99 99 973 28 33 33 973 64 33 33 

ALMACELLES 
9739881 77 
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La Seu d/Urgell i Tremp demanen 
més informació per posicionar-se 
sobre els JJOO d/hivern al Pirineu 
Els alcaldes adverteixen que les inversions al territori "hi han 
de ser sí o sí; no han d'anar lligades a la celebració deis Jocs" 
lleida 
EFE 

El Pirineu de Lleida no té, avui 
dia, un posicionament ciar sobre 
la possibilitat de celebrar els Jocs 
Olímpics d'Hivern 2030, encara 
que gran part deis alcaldes ajor
nen la seva decisió a una previa 
explicació del Govern sobre el 
full de ruta a seguir amb el certa
men. Tot i que des de la Generali
tat s'ha explicat diverses vegades 
que la idea és dur a terme uns 
Jocs Olímpics pensats per i peral 
territori, alcaldes com el de la Seu 
d'Urgell o la de Tremp consideren 
que encara els falta informació 
per posicionar-se. 

En aquest sentit, l'alcaldessa 
de Tremp, Maria Pilar Cases, va 
explicar que el Pirineu és un ter
ritori amb un "ciar desequilibri 
territorial en comparació amb la 
resta de Catalunya", i que, per ai
xo, s'ha d'invertir a revertir-lo "sí 
o sí, hi hagi jocs o no". "No volem 
que una millora del territori esti
gUI condicionada per la celebra
ció de l'esdeveniment o no, per
que allo que s'ha de fer, s'ha de 
fer ja", afegeix Cases. Així mateix, 
va destacar la necessitat que, si 
finalment hi ha jocs, aquests si
guin "sostenibles" i que no deixin 
grans infraestructures que des
prés no es puguin aprofitar i que, 
a sobre, condicionin el desen-

El Consell d~lcaldes de l~ran, a favor 
El Consell d'Alcaldes de la Val d'Aran va donar compte de l'estat de la candidatura dels Jocs O limpies 
d'Hivern als Pirineos per al2030, punten el qual els alcaldes i alcaldesses deis municipis i EMD van 
ratificar el seu suport a la candidatura olímpica i al posicionament de la maxima institució aranesa 
en aquest afer./FOTO. Conselh Generau d'Aran 

volupament d'altres terrestres i 
digitals "molt necessaries". En la 
mateixa línia es va posicionar, en 
declaracions a EFE, !'alcalde de 
la Seu d'Urgell, Francesc Viapla-

na, que considera necessari fer la 
consulta a la població del territori 
a la primavera per saber que és el 
que valen els ciutadans. "Sí que 
ens han explicat coses, pero no 

,. 

han entrat en detall i per posicio
nar-nos he m de saber tot allo qu.e 
hi ha abans deis jocs i, sobretot, 
després", assevera 

De la mateixa manera, Viapla-

L'Espai Ermengol de la Seu 
tonca el2021 amb un 40% 
més de visites que l'any 2020 

respecte el 2019 un 55,8%. 

tura "molt positiva" del nombre 
de persones que han visitat i/o 
participat en algunes de les expo
sicions i altres activitats culturals i 
divulgatives organitzades durant 
l'any 2021. 

na va recordar que "les inversions 
al Pirineu hi han de ser sí o sí; no 
han d'anar lligades a la celebració 
d' uns jocs". 

REUNIÓ ENTRE PRESIDENTS 

D'altra banda, el president de 
la Generalitat, Pere Aragones, 
es va reunir ahir a la tarda amb 
el president del Comite Olímpic 

• 

Aragoneses 
reuneix amb el 
president del 

COE 

Espanyol (COE), Alejandro Blan
co. la trabada va durar mitja 
hora i va tenir lloc al Palau de la 
Generalitat, abans de la reunió 
que Blanco va mantenir amb la 
consellera de Presidencia, Laura 
Vilagra. Fonts del Govern van in
dicar a I'ACN que la trabada, que 
va servir per parlar de la candida
tura Barcelona-Pirineus per als 
Jocs d'Hivern 2030, va ser "posi
tiva". Aragon~s va explicar la po
sició catalana de treballar per uns 
jocs "sostenibles" i amb el suport 
i consens de la ciutadania. 

l'Espai Ermengoi-Museu de la 
Ciutat de la Seu d'Urgell ha aug
mentat aquest darrer any un 
42,6% el nombre d'usuaris res
pecte als de l'any 2020. En xifres, 
aquest equipament cultural ha 
obtingut durant l'any 2021 2.615 
de visites, davant de les 1.833 re
gistrades durant el 2020. Malgrat 
no assolir encara xifres prepande
mia -l'any 20219 va obtenir unto
tal de 4.186 visites- es fa una lec-

Cal recordar que l'any 2020, a 
causa del tancament del museu 
durant prop de tres mesas i la li
mitació d'aforaments i mesures 
restrictives de mobilitat van pro
vocar que les visites disminu'issin 

Pel que fa a les diferents ac
tivitats que ha ofert durant el 
2021 en destaca la bona accep
tació deis cicles de conferencies 
Parlem d'Historia i Desenterrant 
el Passat, que a partir de la pan
demia ha quedat consolida! el 
sistema híbrid d'assistencia: de 
manera presencial, a la sala sant 
Domenec, i de manera online a 
través del canal de YouTube. Pel 
que fa a la tradicional 'Ruta del 
formatge', s'ha reempres amb 
la col-laboració d'agencies de vi
atges que han aportat un públic 
d'altres pai'sos. Durant el 2021 
I'Espai ha continuat amb el pro
jecte 'El museu és una escala'. 

FOTO: Aj. la Seu/lmatge d'arxiu de la fa~na de I'Espai Ermengol 
-------- --- ---- --·-
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FOTO: ERC/ Moment de !'entrega de la placa commemorativa 

Homenatge a la gent gran 
a Montoliu de Lleida 
l'Ajuntament de Montoliu de 
Lleida i I'Associació de la Gent 
Gran del municipi van entre
gar aquest diumenge una placa 
cor:nmemorativa i un detall a 

6 ve'íns i ve'ínes que han fet 80 
anys durant el 2021. Com cada 
any, al voltant de la diada de 
Sant Sebastia es fa aquest ho
menatge a la gent gran. 

Balaguer canvia d'ubicació 
el mercat .de les rebaixes 
d'hivern d'aquest dissabte 
Balaguer celebrara el dissabte S 
de febrer el mercat de les rebai
xes d'hivern en una nova ubica
ció (sobre la vorera del riu, des 
del pont nou cap a la plat;a del 
morter). El mercat es comen~;a
ra a muntar a les 8:00 hores i a 
les 9:30 hores es donara el tret 
de sortida fins a les 14.00 hores 
de la tarda. Cal destacar que hi 
haura presencia de la Guardia 
Urbana per tal de fer complir 

les mesures establertes. Aixf, el 
mercat estara delimitat per unes 
bailes i dins l'area del mercat se
ra obligatori portar mascareta 
i respectar les distancies de se
guretat ( a cada entrada hi hau
ra dipositat uns dosificadors de 
gel hidroalcoholic per les mans). 
Des de I'Associació de Comerci
ants de Balaguer destaquen que 
pot ser una iniciativa positiva 
per la ciutat. 

La demarcació compta 
amb un total de 25.565 
treballadors públics 
Segons Hisenda, la majoria treballen 
a l'administració autonomica i local 
Lleida 
REDACCIÓ 

Lleida compta amb un total de 
2S.S6S treballadors públics a les 
diferents administracions. Així es 
despren de les dades publicades 
al butlletí estadístic del perso
nal al servei de les administraci
ons públiques del juliol del 2021. 
D'aquests, 1S.641 són dones i 
9.924 són homes. Aixf mateix, hi 
ha 1.583 empleats públics a l'ad
ministració general de I'Estat; 
16.73S a l'administració autono
mica i 7.247 a l'administració lo
cal. 

A nivel! general, les comuni
tats autonomes amb un major 
nombre d'empleats en termes 
absoluts són Andalusia, Catalu
nya i la Comunitat de Madrid, si
tuació que es repeteix si s'obser
va únicament el personal al servei 
de les administracions autonomi
ques o el personal de I'Adminis
tració local. D'altra banda, les co
munitats que concentren major 
nombre d'empleats públics de 
I'Estat són la Comunitat de Ma
drid, Andalusia i el País Valencia. 

FOTO: ACN/ Hi ha més dones que homes, segons les dades del juliol 

Si s'analitzen les xifres a nive
lle estatal, es pot comprovar que 
a Espanya hi ha 2.728.749 tre
balladors públics, deis quals un 
57,58% són dones i un 42,42% 
són homes. 

El percentatge de dones su
pera el d'homes a la majoria deis 
casos (tal com passa a la demar
cació de Lleida), a excepció de les 

Forces Armades i les Forces i Cos
sos de seguretat de IEstat. 

Per nivells de I'Administració, 
més de la meitat deis treballa
dors, un 59,54%, presta servei al 
sector públic de les comunitats 
autonomes, seguit d'un 21,53% 
que treballa a I'Administració lo
cal. El18,92% restant esta ocupat 
en llocs de I'Estat central. 

La Fecoll fara 
dissabte una 
caragolada a 
l'estació d'esquí 
d'Espot 

L'Escola d'Hostaleria del 
Pallars apropa els productes 
de la zona amb unes jornades 

La Federació de Colles de 
I'Aplec del Caragol de Lleida 
(Fecoll) reprE!n aquest dissab
te, S de febrer, el seu CaraFiocs, 
una caragolada popular que 
l'entitat lleidatana celebrara a 
2000 metres d'altitud, en con
cret a la terrassa de la cafetería 
de l'estació d'esquí d'Espot, 
a partir de les 12.00 hores. El 
tast popular inclou un platet de 
caragols i degustació de vi per 
3 euros. l'activitat s'organitza 
amb la col·laboració de l'em
presa pública Ferrocarrils amb 
l'objectiu de promocionar la 
festa gastronomica lleidatana. 

Sort 
MARTA LLUVICH (ACN) 

Amb la voluntat que els alumnes 
de I'Escola d'Hostaleria del Pa
llars coneguin els productes que 
es fan al Pallars Sobira i al Pallars 
Jussa i com els cuiners professi
onals deis restaurants els incor
poren a les seves cartes, s'han 
organitzat les 11 Jornades gastro
nomiques. 

Des d'aquest dilluns i fins al 
proper dia 4 de febrer se celebra
ran un total d'onze ponencies. Els 
encarregats d'inaugurar les Jor
nades han estat els productors de 
pollastres ecologics Torre d'Erbull 
(Pallars Jussa) i Arnau París, gua
nyador del programa MasterChef 
de TVE amb orígens a la Vall de 
Meia (Noguera). 

Tenen lloc 
des d'aquest 

dilluns fins al 
4 de febrer 

D'altra banda, aqUestes Joma
des també serveixen perque els 
professionals de la zona coneguin 
els alumnes i els puguin incor
porar a treballar als seus establi
ments. En aquest sentit, Miquel 
Madrigal, cap d'estudis de I'Esco
la d'Hostaleria del Pallars, va ex
plicar que van crear les Jornades 
per posar en contacte els produc
tors, els cuiners i els alumnes per 

FOTO: ACN/ Arnau París impartint un curs de cuina a les jornades 

crear sinergies entre tots e lis. 
Madrigal va dir queja a les pri

meres Jornades el resultat va ser 
molt bo i 5 alumnes de I'Escola 
van acabar treballant amb cuiners 
que van participar en les jornades 
el curs anterior. l'alumne André 
Fernández va reconeixer treure'n 

molt profit d'aquestes jornades i 
coneixer productes com els po
llastres de la Torre d'Erbull que es 
fan al territori i desconeixia. 

Fins al proper 4 de febrer pas
saran per I'Escola de l'lnstitut Hug 
Roger 111, set cuiners i tres produc
tors. 
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La investigadora de la Udl Montse 
Vilarrubí protogonitza un videojoc 
, 
Es tracta d'una proposta deis alumnes de l'escola lgnasi Peraire 
de Mollerussa per participar en el projecte 'CinetífiKs en joc' 
Mollerussa 
JOSEP A. PÉREZ 

L'equip docent responsable de 
Tecnologies de l'aprenentatge i 
el coneixement (TAC) de l'esco
la Mestre lgnasi Peraire de Mo
llerussa, han desplegat un pro
jecte curricular en el qual les 
tecnologies són el fil conductor 
de l'aprenentatge deis estudi
ants. Una estrategia educativa 
que també aprofita la riquesa cul
tural que representa la dh:ersitat, 
com a eina de cohesió i aprenen
tatge huma deis escolars del cen
tre educatiu mollerussenc. 

En aquest entorn d'activitat 
tecnologica, l'escola Mestre lg
nasi Peraire ha participat en les 
tres darreres edicions de la con
vocatoria del Departament de 
Recerca 1 Universitats CientífiKs 
en joc, adrec;at a l'alumnat de Se 
de primaria. Essent l'únic centre 
lleidata que hi ha participat, tret 
de l'escola Episcopal el 2016. 

CientífiKs en joc, propasa el 
disseny d'un videojoc, que ha de 
protagonitzar una científica cata
lana que treballi en l'entorn que 
cada curses propasa, enguany es 
dedicara a !'Emergencia Climati
ca, des de diverses perspectives 
de la recerca. L'escola Mestre 
lgnasi Peraire considera que la 
coHaboració amb la comunitat 
científica afavoreix la descoberta, 
el coneixement i la vocació cien
tífica entre l'alumnat de cicle su
perior. 

L'equip docent ·de I'Escola lg
nasi Peraire han decidit tornar-hi 

Balaguer inicia 
les obres de 
millora al correr 
Divina Pastora 
L:'Ajuntament de Balaguer va ini
ciar ahir al matí les obres de mi
llora del paviment del carrer Di
vina Pastora que es trobava molt 
deteriorat en el tram proper al 
taller I'Estel. Aquesta actuació 
inciada ahir es troba dins les tas
ques de manteniment vial que la 
Paeria dura a terme aquest 2022 
en diferents carrers de la ciutat. 
També s'actua en l'accés al pare 
de la Transsegre. 

a participar donat que les dues 
experiencies anteriors van ser 
molt satisfactories, i van aportar 
a l'alumnat experiencia i apre
nentatge, en el disseny, recerca i 
desplegament deis projectes. En
guany, per actuar en la situació 
d'Emergencia Climatica, el centre 
ha triat a l'enginyera, Montse Vi
larrubí, científica de Bellvís i in
vestigadora de la Universitat de 
L!e:da. Vilarrubí forma part del 
Grup de Recerca en Energía Solar 
de I'EPS. 

Els alumnes de cinque de !'es
cola de Mollerussa, van triar l'en
ginyera Electronica Montse Vi
larrubí com la científica, perqué 
consideren que agrupa valors 
molt positius per l'aprenentatge 
d'un treball multidisciplinari com 
aquest. És jove, noia, del Pla d'Ur
gell i ha estudiat a la Ud l. 

A més a més va ser la prime
ra estudiant a presentar el Tre
ball Final de Grau del Grau en 
Enginyeria Electronica Industrial 
i Automatica que s'imparteix a 
I'Escola Politécnica Superior de la 
Universitat de Lleida. Va ser gua
nyadora d'un Premi Internacional 
al Congrés Fusion 2014, un esde
veniment científic internacional 
d'alt nivell sobre electronica i tec
nología centrat en nous metodes 
de processar informació per a fi
nalitats específiques. 

FOTO: Josep A. Pérez 1 L'enginyera de Bellvís va visitar el centre educatiu i va impartir alguns tallers pnktics 

Montse Vilarrubí, sera el fil 
conductor del projecte de vide
ojoc, en el qual els alumnes de 
cinque hauran de treballar la 
programació, preparen la tria del 

personatge, la narrativa, escena
ris, espais, així com un mur d'ins
piració, que recull el disseny grafic 
i sonor. Tota la historia s'ha de de
senvolupar en un entorn d'emer
gencia climatica, per la qual cosa 
els escolars hauran d'adquirir co
neixements del medi i elllenguat
ge. Els nens i nenes també hauran 
de recercar com la Montse Vilar
rubí investiga sistemes de millora 
de centrals de producció d'ener
gia solar. 

FOTO: Plorl d 811 su r / lmatge de les obres al carrer Divina Pastora 

L'enginyera ha dut a terme un 
parell de trobades amb els estu
diants de cinque de l'escola lgna
si Peraire, per tal d'acompanyar 
el procés de desenvolupament 
d'aquest projecte científic i lin
güístic, que s'anira repetint. El 
passat dimecres Villarubí va visi
tar el centre""educatiu mollerus
senc per tal de compartir un se
guit de tallers practics, relacionats 
amb la mesura de l'energia i la 
temperatura. 

El centre educatiu va dedicar el 
projecte Científiks en joc de l'any 
2018 a la catedratica de l'area de 
robotica i enginyeria biomédica 
de la Universitat Politécnica de 
Barcelona, Alícia Casals. La cate
dratica de Tecnología d'Aiiments 
de la Udl, Oiga Martín va ser la 
protagonista del videojoc del 
2019. E'n el cas de resultar gua
nyador, es traslladara el projecte 
a un estudi informatic per tal que 
materialitzi com a joc. 

El SEM activara aquest 2022 
els vols nocturns en helicopter 
des de Tremp i la Seo d,Urgell 
El Servei d'Emergencies Medi
ques (SEM) té previst activar 
durant aquest 2022 els vols noc
turs des de les helisuperficies de 
Tremp i de la Seu d'Urgell. En el 
cas de Tremp esta previst que 
en les properes setmanes entri 
en funcionament la helisuper
ficie. També aquest mateix any 
l'aeroport de la Seu d'Urgell am
pliara el seu horari d'activitat a 
24h. Aquests vols s'afegiran als 

de !'Hospital Germans Trias que 
es va posar en marxa ahir i als 
de !'Hospital Sant Joan de Déu, 
Bellvitge, !'Hospital de Sant Pau, 
Vall d'Hebron, Pare Taulí, !'Hos
pital de Reus, !'Hospital Univer
sitari Dr. Josep Trueta, L:'Hospital 
Universitari Joan XXIII, !'Hospital 
d' lgualada, el Pare de Bombers 
de Lleida, !'Hospital de Tortosa 
Verge de la Cinta, !'Hospital de la 
Cerdanya i I'Heliport de Vielha. 
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